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การวิเคราะหลําดับความสําคัญของสินคาคงคลงัดวยวิธี Weighted Linear Optimization 
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บทคัดยอ 

 
การศึกษานี้เปนการนําแนวคิดการแบงกลุมสินคาตามลําดับความสําคัญเปน ABC โดยใชปจจัยหลายๆชนิด 
(Multiple Criteria) ที่นอกเหนือจากมูลคาการใชตอปเพียงอยางเดียวมาวิเคราะหดวยหลักการ  Weighted 
Linear Optimization  ซึ่งเปนกระบวนการชวยตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบความสําคัญของแตละปจจัยดวยการ
ถวงน้ําหนัก      ปจจัยสําคัญ 4  ตัวที่นํามาใชวิเคราะห คือราคาของวัตถุดิบ   มูลคาการใชตอป   ความสําคญั
ตอการผลิตและระยะเวลาการสั่งซื้อ  โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel Solver  เปนเครื่องมือในการหาคําตอบ   
จากผลการศึกษาพบวาการวิเคราะหโดยใชหลักการ Weighted Linear Optimization ใหผลที่เปล่ียนไปจากการ
ใชหลักการจัดกลุมโดยใชมูลคาตอปจํานวน 22 รายการหรือคิดเปน 45% จากวัตถุดิบทั้งหมด  49 รายการ ซึ่ง
เปนผลการจัดกลุม ABC ที่ดีสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากกวาการวิเคราะหโดยใชมูลคาการใชตอปเพียง
อยางเดียวหลักการนี้สามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานไดมากยิ่งขึ้น 
 
คําสําคัญ :  การจัดกลุมสินคาคงคลังเปน ABC / Weighted Linear Optimization   / ปจจัยหลายๆชนิด 
ABC Inventory Classification / Weighted Linear Optimization   / Multiple Criteria 
 

 
1. บทนํา 

ในปจจุบันบริษัทตาง ๆ กําลังเผชิญหนากับความทาทายที่จะฝาฟนอุปสรรคกับโลกธุรกิจที่มีการ
แขงขันสูง  ทั้งในดานคุณภาพ  ราคา และการใหบริการ อีกทั้งสถานการณความไมแนนอนของเหตุการณตางๆ 
เชนการกอการราย ราคาน้ํามัน  ความไมสงบสุขของบานเมือง  สงผลใหการแขงขันทางธุรกิจทวีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งภายในและนอกประเทศ  ทําใหบริษัทหรือองคกรตาง ๆ  มีความตื่นตัวเรื่องตนทุนที่ตองพยายาม
จัดการใหอยูในระดับที่เหมาะสม มีนโยบายการลดตนทุนในตัวสินคา แตการลดตนทุนของตัวสินคาสามารถทํา
ไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้นเพ่ือใหสินคาคงไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการบริการ ดังนั้นแตละองคกรจึงหันมาให
ความสําคัญกับการบริหารระดับสินคาคงคลังเพราะเปนตนทุนหลักที่มีมูลคามหาศาล  จากงานวิจัยพบวา
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตมีการเก็บวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตสงผลใหตนทุนเพ่ิมขึ้น 20– 40% ของมูลคา
รวมในแตละป (Ganeshan,1999) สินคาคงคลังจะทําใหเกิดตนทุน 2 ประเภทคือ ตนทุนที่เกิดจากการคางของ
สินคาคงคลังและตนทุนที่เกิดจากปญหาตางๆที่ซุกซอนไว (Heizer และ Render,2004)  

จากการศึกษาขอมูลของอุตสาหกรรมการผลิตหลอดไฟฟาที่เปนกรณีศึกษาเปนอุตสาหกรรมที่มีการ
แขงขันสูงทั้งตลาดภายในและนอกประเทศโดยเฉพาะหลอดไฟที่ผลิตจากประเทศจีนสามารถผลิตดวยตนทุนที่
ตํ่ากวาหลอดไฟที่ผลิตในประเทศไทยถึง 30% (APR report ,2005) ปจจัยสําคัญที่ทําใหจีนมีศักยภาพในการ
แขงขันที่เหนือกวาคือที่ดินตนทุนราคาต่ําและแรงงานคุณภาพสูงราคาถูก (สวนการตลาดการลงทุนจีนฝายธุรกิจ

                                                 
1 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
2 อาจารย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 278 - 

สัมพันธจีนบมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ,2004) จากการเตรียมความพรอมดานปจจัยพ้ืนฐานบุคลากร รวมกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วจนประเทศจีนกลายเปนคูแขงทางการคาที่สําคัญ อีกทั้งตนทุนวัตถุดิบ
ของบริษัทกรณีศึกษามีแนวโนมจะมีมูลคาสูงขึ้นทุกปดวยสาเหตุนี้เราจึงตองพยายามหากลยุทธเพ่ือเพ่ิมศักย
ภาพในการแขงขันและการอยูรอดของโรงงานในประเทศไทย ดังนั้นการบริหารสินคาคงคลังที่ดีจึงมีสวนสําคัญ
เปนอยางมากที่จะผลักดันใหธุรกิจประสบความสําเร็จ  

การควบคุมระดับสินคาคงคลังในปจจุบันของกลุมอุตสาหกรรมทั่วไปและบริษัทกรณีศึกษาใชหลักการ 
ABC ในการแบงกลุมเพ่ือใหความสนใจกับวัตถุดิบที่มีมูลคาสูงหรือมูลคาการใชตอปสูง  แตการใชเพียงมูลคา
สินคาเพียงอยางเดียวไมสามารถครอบคลุมในประเด็นของปญหาที่มีความซับซอนที่ตองนําปจจัยตางๆมา
พิจารณา     บางครั้งทําใหมีประสิทธิภาพการควบคุมไมดีพอเกิดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบทําใหการผลิต
ตองหยุดชะงัก    งานวิจัยฉบับนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาพัฒนาและหาแนวทางที่จะจัดหมวดหมูของสินคาคงคลัง
เปนกลุม ABC  โดยพิจารณาจากปจจัยหลายๆชนิด (Multiple Criteria)  เพ่ือเปนจุดเริ่มตนในการหาแนวทาง
ควบคุมสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสมโดยใชบริษัท  A เปนกรณีศึกษา 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2.1 การแบงกลุมสินคาเปน  ABC โดยใช มูลคาการใชตอป 
 จากการศึกษาของ (Heizer และ Render, 2004) ABC เปนวิธีการจัดกลุมสินคาคงคลังโดยแบงสินคา
คงคลังออกเปน 3 กลุม ตามมูลคาการใชตอป   ซึ่งวิธีนี้อาศัยหลักการของพาเรโต (Pareto) ที่มุงใหความสําคัญ
ในสินคาจํานวนนอย แตมีมูลคามาก ดังนั้นหลักการพิจารณามูลคาของสินคาคงคลังดวยวิธี ABC นั้นจะใชมูลคา
ตอหนวยเปนเกณฑในการตัดสินใจจัดแบงประเภทของสินคาดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ความสัมพันธระหวางปริมาณกับมูลคาของสินคาคงคลัง 

ประเภท มูลคาสินคาคงเหลือ ปริมาณสินคาคงเหลือ 

A 70 – 80% 15% 

B 15 – 25% 30% 
C 5% 55% 

            ที่มา : Heizer and Render , 2005 / ,Operation Management 
 
 2.2  การแบงกลุมสินคาเปน ABC โดยใช   Weighted Linear Optimization 
 จากการศึกษาของ (Ramanathan ,2006)  ระบุวาการพิจารณาปจจัยหลาย ๆ ปจจัย ( Multiple 
Criteria ) ในการจัดกลุมของสินคาคงคลัง ทําใหการควบคุมสินคาคงคลังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะไมได
พิจารณาความสําคัญในมิติเดียว แตเปนการนําขอมูลหลายๆดานมารวมพิจารณาในการแบงกลุมโดยใช
โปรแกรมทางคณิตศาสตร DEA เพ่ือหาผลลัพธที่มีผลดีที่สุด (Optimization) มาใชในการแบงกลุมสินคาเปน 
ABC 

 Data Envelopment  Analysis  (DEA) 
(Ramanathan,2003) กลาวา DEA เปนเทคนิคโปรแกรมทางคณิตศาสตรที่ใชโปรแกรมเชิงเสน (Linear 
programming model) ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชวัดประสิทธิภาพของกลุมขอมูล โดยสามารถวิเคราะหปจจัยนําเขา  
(Input)  จํานวนมาก  โดยไดผลลัพธ (Output) ที่มีผลดีที่สุด แนวคิดนี้เริ่มคิดคนโดย Farrel  (1957)  และไดรับ
การสานตอโดยนักวิชาการหลาย ๆทานจนใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน  การวัดผลโดยใช  DEA  เปนการ
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วิเคราะหประสิทธิภาพระหวาง  ผลลัพธ (Output) กับปจจัยนําเขา (Input)  โดยสามารถมีปจจัยนําเขาหลาย ๆ 
ชนิดได  เมื่อความซับซอนของขอมูลมีเพ่ิมมากขึ้น Chownes, et al. (1978)  จึงคิดคนสูตรที่ใช  Mathematic  
โปรแกรมเขามาชวย  ซึ่งก็มีพ้ืนฐานมาจากการเปรียบเทียบ ผลลัพธตอปจจัยนําเขาเชนกัน 
   Efficiency = Output / Input        (1) 
 

 จุดแข็งและจุดออนของ  Data  Envelopment  Analysis  (DEA) 
จุดแข็ง 

1) DEA  เปนการประเมินผลลัพธที่ไดคาที่จับตองได (Objective) โดยไดคาที่เปนตัวเลขโดยไมได  ขึ้นอยูกับ
ความรูสึกของคน 

2) DEA  สามารถประเมินผลที่มีปจจัยนําเขา  (Input)  และไดผลลัพธ  (Output)   หลาย ๆ ชนิด 

3) DEA  มีการประมวลผลโดยไมไดเปนการเปรียบเทียบปจจัยตางๆเปนคู  ไมใชการประมวลผลโดยสถิติทําให
งายตอการเขาใจ 

จุดออน 

1) การประมวลผลจะเกิดเมื่อ  ปจจัยนําเขา  (Input)  และผลลัพธ  (Output) จํานวน1 ตัวหรือมากกวาถูกทํา
การวิเคราะห 

2) บางครั้งผลลัพธที่ไดอาจไมตรงกับความเปนจริง 
3) DEA  ไมไดเปนเทคนิคที่ใชการประมวลผลโดยสถิติหากตองการผลการทดสอบสถิติทําไดยาก 

4) ผลของ DEA ใชการคํานวณที่ทําใหเกิดผลดีที่สุดโดยอาจไมไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง 
 

ในป  2006  (Ramanathan ,2006) ไดศึกษาการจัดหมวดหมูของสินคาคงคลังโดยพิจารณา ถึง ปจจัย
หลายๆ อยาง (Multiple Criteria) โดยใหคะแนนตามตัววัดที่สําคัญหลาย ๆ ชนิด (ABC Inventory 
classification with multiple-Criteria using weighted. Linear Optimization) มีการพัฒนารูปแบบของโมเดล 
เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ดีที่สุด (Optimization)  

 
                                                                            (2) 
        

(3) 
 
       (4) 

 
จากโครงสรางของโมเดลที่ต้ังสมมุติฐานวามีจํานวนสินคาคงคลัง ทั้งหมด M รายการ ซึ่งการจัด

หมวดหมูสินคาเปนกลุม A   B หรือ C ในแตละรายการจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของสินคาคงคลังในแตละปจจัย 
(Criteria) หรืออาจใชตัวแปรแทนไดวา Ynj   คือประสิทธิภาพของสินคาคงคลังตัวที่ m ปจจัย (Criteria) ที่ j   
โดยท่ีถาคา Ynj   มีคามากเทาใดจะทําใหมีโอกาสเปนสินคาคงคลังทีมีความสําคัญระดับ A มากขึ้นเทานั้น คา 
Weight (V) ที่จะนํามาใชประมวลผลจะเลือกมาจากคาที่ดีที่สุดของแตละปจจัย (Criteria) ใชตัวแปรแทนไดวา 
Vmj โดยที่คา Vmj   ≥  0 
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การประมวลผลจะใชคา Weight  เดียวกันทั้งหมดในการประมวลผลทุก ๆ สินคาคงคลัง   คาผลรวม
ของ Weight ตองมีคานอยกวา หรือเทากับ 1  โดยจะทําการหาผลลัพธที่เหมาะสมที่สุดโดยการคํานวณตาม
สมการที่ (3) ที่ซ้ํา ๆ กัน โดยเปล่ียน objective function สมการที่ (2)  
 วัตถุประสงคของโมเดลคือตองการหาคาผลรวมประสิทธิภาพสูงสุดของทุก ๆ ปจจัย เมื่อโมเดลทําการ
แกปญหาจะใหผลคะแนนที่ดีที่สุดของแตละสินคาคงคลัง เราตองทําการหาคาที่ดีที่สุดของแตละรายการเพื่อหา
ผลรวมที่มีคาสูงสุด 
 การถวงน้ําหนักเปนการชวยเพ่ิมความถูกตองในการจัดหมวดหมูใหเหมาะสมกับการใชงาน  การให
คะแนนในแตละปจจัยจะใชผลที่ Optimize ที่สุด เทียบกับการถวงน้ําหนักรวมทั้งหมด โดยคาถวงน้ําหนักตอง
มากกวาหรือเทากับ 0 เมื่อโมเดลทําการแกปญหาจะมีการใหคะแนนที่ดีที่สุดของสินคาคงคลังแตละชนิด เพ่ือหา
คาที่เหมาะสมในการแบงกลุม ตัววัดที่สําคัญ 4   ตัวที่มีความสําคัญตอระดับสินคาคงคลังเปนอยางมากคือราคา
ของวัตถุดิบ   มูลคาการใชตอป   ความสําคัญตอการผลิต (1 สําคัญมาก  , 0.5  ปานกลาง , 0.01 นอย)  
ระยะเวลาการส่ังซื้อ  การวิเคราะหโดยใชหลักการของ  Weight ทําใหการควบคุมสินคาคงคลังมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเพราะไมไดพิจารณาความสําคัญในมิติเดียว แตเปนการนําขอมูลหลายๆดานมารวมพิจารณาการ
ควบคุมทําใหผูวิเคราะหสามารถวิเคราะหไดถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น 
 
 2.3 การใช Microsoft Excel Solver 
 การสรางแบบจําลอง Models บนเวิรกชีต ที่ชวยใหเราสามารถทดลองปรับเปล่ียน ตัวเลขตางๆแลวให 
Microsoft Excel คํานวณผลลัพธที่ตองการ เชน หาวาผลกําไรของบริษัทจะเพ่ิมเทาใด ถาขึ้นราคาสินคาอีก
หนวยละ 10 บาท หรือเราอาจคํานวณยอนกลับ (Backward) โดยหาวา ถาตองการทํากําไรเพิ่มอีก 1 ลานบาท 
จะตองตั้งราคาสินคาเปนเทาใด ย่ิงกวานั้น ในแบบจําลองที่พัฒนาอยางถูกตอง เราสามารถหาไดแมกระทั่งวา
จะตองตั้งราคาสินคาเปนเทาใด จึงจะไดผล กําไรสูงสุด Microsoft Excel Solver สามารถชวยใหเราหาคําตอบใน
ลักษณะสุดทายนี้ไดโดยสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง โดยไมตองเสียเวลาทดลองเปลี่ยนคาตัวเลขตางๆในการ
คํานวณ ขั้นตอนการหาคําตอบ 
 
3.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบดําเนินการ (Action  Research)  โดยศึกษาการควบคุมระดับสินคาคง
คลังของกลุมวัตถุดบิที่นําเขามาจากตางประเทศจํานวน 50 SKUs โดยประชากรเปนวัตถุดิบนําเขาจาก
ตางประเทศ เนื่องจากเปนกลุมที่มีความสําคัญตอการผลิตและมีความเสี่ยงสูง หากเกิดการขาดแคลนจะสงผล
กระทบตอธุรกิจ  ทําใหธุรกิจเกิดการหยุดชะงักเปนเวลานานเนื่องจากใชการขนสงทางเรือ   อีกทั้งเปนกลุม
ประชากรที่มีมูลคาสูงถึง 70% (BOM Cost , 2005) ตอหลอดไฟหนึ่งหลอด   
 
4.  ผลการศึกษาวิจัย 

4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยตางๆ (Criteria) และคาถวงนํ้าหนัก (Weight) ท่ีนํามาเปนเกณฑใน
การเลือกลําดับความสําคัญของวัตถุดิบ 

 การวิเคราะหปจจัยตางๆที่นํามาเปนเกณฑในการเลือกลําดับความสําคัญของวัตถุดิบทําโดยการระดม
ความคิด (Brain Storming) กับผูเชี่ยวชาญแผนกตางๆเปน Focus Group ผลการเลือกปจจัย (Criteria) และคา
ถวงน้ําหนัก (Weight) แสดงไดดังตาราง 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยตางๆที่นํามาเปนเกณฑในการเลือกลําดับความสําคัญของวัตถุดิบ 
 

 
 
 
ปจจัยหลักที่กลุมผูเชี่ยวชาญสรุปวามีผลตอการจัดหมวดหมูมี 4 ปจจัยคือ มูลคาการใชตอป ราคาวัตถุดิบ 
ระยะเวลาการส่ังซื้อ ความสําคัญตอการผลิต สามารถเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ 
( V1  = คา Weight score ของ Criteria ที่ 1 ) 
 
ลําดับ 1  ความสําคัญตอการผลิต (V2) 0.44 หรือเทากับ 44% 
ลําดับ 2 ระยะเวลาการส่ังซื้อ  (V3) 0.22 หรือเทากับ 22% 
ลําดับ 3  มูลคาการใชตอป  (V4) 0.19 หรือเทากับ 19% 
ลําดับ 4  ราคาวัตถุดิบ  (V1) 0.15 หรือเทากับ 15% 
 
 4.2 การพัฒนารูปแบบของโมเดลการจัดหมวดหมูโดยใช การวิเคราะหแบบ ABC โดยใช
หลักการ Weighted. Linear Optimization 

วัตถุประสงคของโมเดลคือตองการหาคาผลรวมประสิทธิภาพสูงสุดของทุก ๆ ปจจัย เมื่อโมเดลทําการ
แกปญหาจะใหผลคะแนนที่ดีที่สุดของแตละสินคาคงคลัง   เราตองทําการหาคาที่ดีที่สุดของแตละรายการเพื่อหา
ผลรวมที่มีคาสูงสุดจากกลุมประชากร การถวงน้ําหนักเปนการชวยเพ่ิมความถูกตองในการจัดหมวดหมูให
เหมาะสมกับการใชงาน  การใหคะแนนในแตละปจจัยจะใชผลที่ดีที่สุด (Optimize) เทียบกับการถวงน้ําหนักรวม
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ทั้งหมด โดยคาถวงน้ําหนักตองมากกวาหรือเทากับ 0 เมื่อโมเดลทําการแกปญหาจะมีการใหคะแนนที่ดีที่สุดของ
สินคาคงคลังแตละชนิดเพ่ือหาคาที่เหมาะสมในการแบงกลุม 
 ผลจากการเปรียบเทียบการจัดกลุม ABC โดยใช Weighted. Linear Optimization กับมูลคาการใชตอ
ป (Annual Usage) สามารถแบงกลุมขอมูลไดเปน 3 กลุมดังตาราง 4 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการจัดหมวดหมูของสินคาคงคลังเปนกลุมABCโดยใชมูลคาการใชตอป
และ Weighted Linear Optimization 
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบกลุมขอมูลที่มีการเปล่ียนแปลงระหวางการใช Weighted Linear 
Optimization กับมูลคาการใชตอป (Annual Usage) 

 

 
 

5. วิเคราะหและสรุปผลการศึกษาวิจัย 
 5.1  สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองโดยใชการวิเคราะหแบบ Weighted Linear Optimization สามารถใหขอมูลที่เชื่อถือ
ได สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากกวาการวิเคราะหโดยใชมูลคาการใชตอปเพียงอยางเดียวเพระการ
ควบคุมระดับสินคาคงคลังมีหลายปจจัยเขามาเกี่ยวของทั้งความสําคัญตอการผลิต   ราคาตอหนวย   ระยะเวลา
การสงมอบ  ฯลฯ   การจัดกลุมของสินคาคงคลังเปนกลุม  ABC ไดอยางถูกตองสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารสินคาคงคลังและเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบ
เนื่องจากมุงความสนใจไปดูแลวัตถุดิบผิดกลุม    และลดงานที่ไมจําเปนจากการที่ตองไปดูแลวัตถุดิบกลุม C   
อีกทั้งยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารสินคาคงคลังในเรื่องของ  การเก็บสต็อก  การบริหารคูคา 

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานจากแผนก Supply chain  Warehouse และ Production  มีความคิดเห็นวา
วิธีการนี้เปนกระบวนการที่สามารถนําเอาความคิดหรือความรูสึกที่เปนนามธรรมมาทําการวิเคราะหในลักษณะ
รูปธรรมหรือตัวเลขแทนความพึงพอใจ   สงผลใหการตัดสินใจที่สําคัญ ๆ สามารถทําไดอยางถูกตองมีเหตุผล      
ทําใหงายตอการตัดสินใจสําหรับปญหาที่มีความซับซอน   และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีจํานวนมาก
หากใชเพียงการจดจําของพนักงานรับผิดชอบเพียงอยางเดียวยอมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไดและหากเกิดความ
ผิดพลาดแมเพียงครั้งเดียวผลกระทบที่เกิดมีความรุนแรงมาก     เกิดคาใชจาย    คาเสียโอกาส อีกทั้งยังลด
ความเชื่อมั่นของลูกคาที่มีตอองคกร จนอาจเปล่ียนไปเปนลูกคาของคูแขงได      ผูเชี่ยวชาญแนะนําวาควรมี
การทบทวนปจจัยที่นํามาพิจารณาอยางตอเนื่อง เพราะเมื่อเวลาผานไป ปจจัยบางอยางอาจมีความสําคัญ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงและสงผลใหการแยกแยะกลุมของสินคาคงคลังเปนกลุม  ABC เปล่ียนไป 

 
  5.2  ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการบริหารสินคาคงคลังของกรณีศึกษา 
 การบริหารสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพจะนําไปสูการแกปญหาทั้งองคกรเปนการบริหารความเสี่ยง   
ดังนั้นการบริหารสินคาคงคลังใหเกิดประสิทธิภาพมีปจจัยที่ควรพิจารณาดังนี้ 

1) การพยากรณความตองการของลูกคา (Forecasting  Demand ) 
2) ควรมีการตรวจสอบพารามิเตอรตางๆ  ในระบบอยางสม่ําเสมอ 
3) ควรมีการจัดทํารายการสินคาคงคลังที่ถูกตองแมนยําและตรงตอเวลา 
4) ควรมีการลดระยะเวลาในการจัดหาวัตถุดิบ  (Procurement  lead  time) 
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5) ควรมีการอบรมใหความรูพนักงานเรื่องของระบบ SAP มากขึ้นและเพิ่มการทํางานเปนCross  
Functional  Team 
6) ตองมีการแบงปนขอมูลในทุกๆดาน  (Information   Sharing) 
 
จากประเด็นที่กลาวมาทั้งหมดจะทําใหการบริหารสินคาคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถลดระดับ

สินคาคงคลังเพ่ือความปลอดภัย (Safety stock) ลดเงินทุนหมุนเวียน  ลดตนทุนในการเก็บรักษา   ลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดกับสินคาคงคลัง  การบริหารสินคาคงคลังใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตองทําการ Trade Off   กันระหวาง
ตนทนุตางๆท่ีเกิดจากการจัดเก็บกับระดับการบริการ ( Service level ) ที่บริษัทตองการจะบริการลูกคา 
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